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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Placering av tarmstomi sker genom ett kirurgiskt ingrepp via buken som 
underlättar för patienter att tömma tarminnehållet. Tarmstomi kan vara av både  temporär och 
permanent  karaktär. Personer som genomgått ett kirurgiskt ingrepp för att få tarmstomi 
upplever en stor förändring i livet. Det förändrade livet påverkar personerna fysiskt, psykiskt 
och socialt och god förståelse för personernas livsvärld är fundamentalt för att kunna erbjuda 
en god vård. Litteraturstudien till att ta fram utökad kunskap om vuxna personers upplevelser 
av livet med tarmstomi. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelser av att leva med 
tarmstomi. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på åtta bloggar. Studien genomfördes i enlighet 
med Lundman och Graneheims (2004) beskrivning av manifest innehållsanalys. Den 
manifesta innehållsanalysen innehåller även latenta inslag. 
Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier: Den första huvudkategorin var ett 
begränsat liv, med tre tillhörande underkategorier; Att känna sig begränsad, Besvärligt med 
skötsel och förberedelser och Oro för okontrollerbart läckage och ljud. Den andra 
huvudkategorin var Den förändrade kroppen med två tillhörande underkategorier; Att möta 
sin förändrade kropp och Relationer - att med en förändrad kropp möta andra. Den tredje 
huvudkategorin var Tacksam över det nya livet, med tre tillhörande underkategorier; 
Acceptans av den nya livssituationen, Att återfå hälsan och ett fungerande liv och Att få stöd. 
Slutsats: Personerna med tarmstomi upplever svårigheter i vardagen som innebär 
begränsningar i livet som kan hänföras till fysiska, psykiska, sociala och praktiska faktorer. 
Personerna har lärt sig att acceptera och förhålla sig till livet med tarmstomi. De väljer att visa 
upp tarmstomin utan att skämmas för att symbolisera att de har genomgått någonting 
utmärkande i livet. Även om livet med tarmstomi innebär en omfattande livsförändring visar 
personerna uppskattning och tacksamhet. Personernas upplevelser kan kopplas till 
livsvärldsteorin. Det är viktigt att sjuksköterskor har förståelse och kännedom om livsvärlden 
för att på så vis kunna förhålla sig och bemöta personerna så väl som möjligt. 
 
Nyckelord: blogg, kvalitativ, leva med, livsvärld, omvårdnad, personer, tarmstomi, 
upplevelser. 
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Inledning 

Kirurgiskt ingrepp för tarmstomi medför stora förändringar i en persons liv (Thorpe, 

McArthur & Richardson, 2009). Omställningen och förändringarna handlar om att lära sig att 

hantera och förstå vad som händer med kroppen både fysiskt och psykiskt samt hur det 

sociala livet påverkas (ibid.). I Sverige finns det ungefär 25.000 – 30.000 personer med 

tarmstomi. De vanligaste orsakerna som leder till tarmstomi är bland annat kolorektalcancer, 

inflammatorisk tarmsjukdom och perforerad divertikulit (Angenete, Carlsson & Persson, 

2016). 

 

Tarmstomi anses vara ett dolt funktionshinder då ingen kan se eller märka att en person har en 

tarmstomi om denne inte själv berättar det eller visar upp den (Nilsen, 2011). Trots att 

tarmstomi anses vara ett dolt funktionshinder visar Ramirez et al., (2014) studie att problem 

som lukt och ljud från tarmstomin kan göra det osynliga synligt. Detta kan väcka oro hos 

personerna samt leda till negativa attityder gentemot tarmstomin och därmed medföra 

begränsningar. En annan internationell studie visar att bekymmer även består av oro över att 

få läckage, gasbildning, att tarmstomin är synlig för andra samt den konstanta rädslan för att 

stomipåsen inte sitter som den ska vid dagliga aktiviteter och under natten (Claessens et al., 

2015). Detta påverkar sociala, psykologiska samt fysiska aspekter i vardagslivet vilket i vissa 

fall kan leda till isolering i hemmet (ibid.). Det har även framkommit att personer med 

tarmstomi kan uppleva svårigheter i den sexuella kontakten med sin partner. I vissa fall har 

det gått så långt att förhållandena har slutat med skilsmässa (Sarabi, Navipour & 

Mohammadi, 2017). Trots att tarmstomin kan orsaka negativa upplevelser hos många finns 

det också personer som upplever sin tarmstomi positivt eftersom operationen har räddat deras 

liv efter exempelvis en sjukdom (Persson, 2008). 

 

Avsikten med denna litteraturstudie är att uppnå utökad kunskap om vuxna personers 

upplevelser av att leva med tarmstomi och belyser den förändrade livsvärlden samt 

livskvalitén. Den utökade kunskapen kan även användas för att individanpassa vården och 

göra det möjligt att tillhandahålla vård utifrån ett personcentrerat perspektiv. Inom 

personcentrerad omvårdnad beskrivs det vara centralt att se personen, bekräfta personens 

upplevelser och utgå ifrån individens egna perspektiv (Edvardsson, 2010). Personcentrerad 

vård syftar till att tillhandahålla hög vårdkvalité och leder till förbättrad hälsokunskap, ökad 

säkerhet och förbättrad egenvårdsförmåga (Willman, 2010). 



  7

 

Bakgrund 

Tarmstomi 

Stomi kommer från det grekiska ordet stoma som betyder mun eller öppning. Placering av en 

tarmstomi sker genom ett kirurgiskt ingrepp via buken som underlättar för patienter att tömma 

tarminnehållet. En tarmstomi kan vara av temporär karaktär för avlastning vilket innebär att 

patienten har den under en kortare period för att låta tarmen vila. Tarmstomin kan även vara 

av permanent karaktär vilket innebär att patienten har den under hela livet. Det kirurgiska 

ingreppet beror oftast på att personen har haft komplikationer med tömning av tarmen med 

anledning av sjukdom såsom exempelvis tjocktarms-, tunntarms- och ändtarmscancer eller 

tarminflammationer som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit (Persson, 2008). 

  

Benämning av tarmstomi beror på vilken tarm respektive del av tarm som kopplas ut mot 

buken. Tarmstomin benämns kolostomi när tjocktarmen (kolon) kopplas ut genom bukväggen 

när tarmen exempelvis har blockerats, perforerats, vid cancer i tjocktarmen och ibland vid 

ulcerös kolit (Persson, 2008). De vanligaste typerna av kolostomier är transversostomi som 

sitter till höger om naveln och sigmoideostomi som sitter till vänster om naveln (Järhult & 

Offenbartl, 2013). Ileostomi är en annan typ av tarmstomi som är placerad på tunntarmen 

(ileum). Ileostomin läggs upp vid sjukdomar som ulcerös kolit, Crohns sjukdom, cancer i 

tjocktarmen, skador och andra tillstånd som gör det nödvändigt att koppla bort tjocktarmen. 

När en Ileostomi läggs i samband med att hela eller en del av tjocktarmen och 

ändtarmsöppningen tas bort blir denna permanent. En Ileostomi kan även vara av temporär 

karaktär och kallas då loopileostomi (Persson, 2008). Konsistensen på avföringen skiljer sig 

beroende på typ av tarmstomi; vid kolostomi är avföringen fastare i jämförelse 

med ileostomin där avföringen som passeras är riklig och tunnflytande (Järhult & Offenbartl, 

2013). 

Omvårdnad vid tarmstomi 
Sjuksköterskans primära mål, enligt en studie som gjorts på patienter som genomgått ett 

kirurgiskt ingrepp för att få en tarmstomi, är att erbjuda stöd och råd som ska leda patienten 

mot en förbättrad upplevelse av hälsa (Hernán Ferreira Umpiérrez, 2013). De förändringar 

patienterna genomgår beskrivs som skrämmande och oron av att inte förstå vad som händer 

med kroppen kan öka den inre rädslan. Sjuksköterskan bör därför ha kompetens att erbjuda 
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undervisning, råd samt stöd angående tarmstomin (Nilsen, 2011). Det finns specialiserade 

stomisjuksköterskor som inriktar sig på att träffa patienter och erbjuda information om 

tarmstomi. Informationen bör vara tydlig för att öka patientens kunskap om hur tarmstomin är 

uppbyggd, hur den ska skötas och vad som är viktigt att tänka på för att minska risken för 

komplikationer (Edis, 2015). 

 

Undervisning om tarmstomivård och tarmstomiutrustning förstärker kompetensen, tryggheten 

och även självförtroendet hos patienten. Detta kan leda till ökad självständighet och att 

patienten kan återfå kontroll (Nilsen, 2011). Det är viktigt att sjuksköterskor är lyhörda och 

ger tid och rum för känslor och reaktioner för att på så vis kunna hjälpa patienten och 

närstående att anpassa sig till den nya livssituationen (Persson, 2008). Herlufsen och Brød 

(2017) förklarar att sjuksköterskor behöver tillhanda såväl praktiska råd som ett varmt och 

genuint bemötande samt ha tid att lyssna och prata med patienten. I samma studie framkom 

det även att patienter kan uppleva att sjuksköterskor har dålig kontinuitet vilket påverkar 

vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten. För att öka patientens hälsa är det viktigt 

att det är samma sjuksköterska som hjälper patienten med undervisningen. En god relation 

kan stärka patientens tillit till vården (ibid.). 

 

Upplevelser av att leva med tarmstomi utifrån tidigare forskning  

Den första reaktionen beträffande det fysiskt förändrade utseendet vid tarmstomi skiljer sig 

från person till person; vissa vill se och göra sig bekant med tarmstomin omedelbart medan 

andra vill vänta och anpassa sig successivt. Det första möte med omvärlden kan på grund av 

omgivningens reaktioner väcka känslor och bekymmer samt påverka patientens välmående 

(Nilsen, 2011). En studie utförd av Ang, Siah och Klainin-Yobas (2013) visade att 33 procent 

av 86 patienter hade undvikit sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter på grund av tarmstomin. 

I ytterligare en studie framkom det att vanliga komplikationer vid tarmstomi är läckage, ljud 

och ett förändrat fysiskt utseende vilket har påverkat upplevelsen av livskvalitet (Vonk-

Klaassen, 2016). Personer med tarmstomi upplever även att de har förlorat kontrollen över en 

viktig och intim funktion vilket kan leda till att personerna känner sig hjälplösa (Nilsen, 

2011). Det har i en studie dock konstaterats att tarmstomin kan innebära en förbättrad 

livskvalitet eftersom personerna kan befrias från exempelvis smärtor (Angenete, Carlsson & 

Persson, 2016). I en studie genomförd av Nichols och Riemer (2011) framgår det att många 

personer har en positiv kroppsbild trots tarmstomi. I studien uppger personer att de tycker om 
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sitt utseende, att de är tillfreds med sitt utseende och att de inte anser att tarmstomin har 

påverkat deras utseende. Vidare beskrivs det i studien att den negativa kroppsbilden 

successivt minskar desto äldre personerna blir samtidigt som den positiva kroppsbilden ökar. 

Studien indikerar också att personer under 50 år löper högre sannolikhet att uppvisa en 

negativ kroppsbild jämfört med personer som är äldre än 70 år.  

Livsvärld 

Utifrån ett omvårdnadsteoretiskt sammanhang innebär livsvärld en persons egna upplevelse 

av sjukdom, hälsa och välmående samt hur ett fenomen, exempelvis livet med tarmstomi, kan 

komma att påverka deras livsvärld. För att förstå en persons upplevelse av en förändrad 

livssituation är det viktigt att ha förmågan och kunskapen att förstå personers unika 

upplevelse av en förändring i hälsan, livet eller världen runtomkring. Trots att personer 

genomgår liknande förändringar i livet upplevs ett fenomen olika. En persons livsvärld kan 

betraktas utifrån tidsliga och rumsliga aspekter. Det vill säga att upplevelsen av livsvärlden 

styrs utifrån personens unika förhållning till det som har varit, det som kommer och det som 

händer i nuet. En person som exempelvis får en sjukdom kan komma att känna rädsla inför 

framtiden vilket kan påverka personens upplevelse av nuet. De rumsliga aspekterna i en 

persons liv förklaras som personens unika upplevelse av miljön eller omgivningen. En person 

kan exempelvis uppleva ett sjukhus som en trygg och säker miljö att vistas i medan en annan 

person kan uppleva miljön påfrestande och besvärlig (Dahlberg & Segesten 2010). 

  

För att förstå en persons upplevelse är det viktigt att utgå från personens egna berättelse om 

hur personen upplever sin situation, sina besvär eller hinder och vad dessa har för betydelse i 

livet (Flensner, 2014). Alla människor genomgår förändringar och får olika erfarenheter under 

livets gång som kan komma att påverka den aktuella och även framtida upplevelser av 

livsvärlden. I samband med att en person drabbas av exempelvis en sjukdom som innebär en 

fysisk förändring kan förlorad kontroll över identiteten uppstå. En fysisk förändringen kan 

leda till att personen upplever kroppen som främmande vilket kan vara en belastning samt att 

upplevelsen av livsvärlden huvudsakligen fokuserar på den förändrade kroppen (ibid.). 

  

En person som genomgår ett kirurgiskt ingrepp för att få tarmstomi känner ofta oro över de 

förändringar som kan komma att påverka livet. Förändringar i livet kan leda till att personen 

upplever svårigheter gällande att anpassa sig till den nya livssituationen (Hernán Ferreira 

Umpiérrez, 2013). Personer med tarmstomi kan uppleva en inre obalans vilket kan resultera i 



  10

dåligt självförtroende som i sin tur kan komma att påverka både psykiskt och socialt samt 

livskvaliteten (da Cunha Ferreira, Barbosa, Sonobe, & Barichello, 2017). 

 

Problemformulering 
För att utforma omvårdnaden måste sjuksköterskor ha god förståelse och kunskap för 

patienters upplevelser av ett specifikt fenomen såsom exempelvis livet med tarmstomi.  

Genom att lyssna och ta hänsyn till patientens egna subjektiva upplevelse kan sjuksköterskan 

få en djupare förståelse och på så vis utforma vården så att den främjar hälsa och ett bättre liv. 

Tidigare forskning visar att tarmstomi medför förändringar i livet som påverkar personens 

livsvärld. Den tidigare forskningen fokuserar på att beskriva specifika områden såsom 

exempelvis hur tarmstomin påverkar livskvaliteten, relationer eller personernas 

självförtroende. Det är av stor vikt att belysa personers egna upplevelser av att leva med 

tarmstomi och därför genomförs denna litteraturstudie baserad på bloggar. Genom att granska 

personers egna upplevelser kan utökad kunskap beträffande den förändrade livsvärlden och 

livskvalitén uppnås. Den utökade kunskapen kan användas av sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal för att kunna individanpassa vården och göra det möjligt att tillhandahålla vård 

utifrån ett personcentrerat perspektiv. Personcentrerad omvårdnad kan leda till en underlättad 

vardag för personer med tarmstomi och resultera i att de uppnår förbättrad psykisk och fysisk 

hälsa.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelser av att leva med tarmstomi.  

Metod 

Design 
Valet att genomföra en kvalitativ litteraturstudie baserad på bloggar gjordes för att kunna 

skapa en så tillförlitlig bild som möjligt över hur vuxna personer upplever livet med 

tarmstomi. En tillförlitlig bild kan skapas genom att granska blogginlägg direkt skrivna av 

personer som lever med tarmstomi. Litteraturstudiens utgångspunkt är personers egna 

upplevelser. Litteraturstudie innebär enligt Kristensson (2014) en systematisk sökning och 

insamling av litteratur inom ett specifikt område. Blogg enligt Nationalencyklopedin (2018) 



  11

betyder personlig och öppen dagbok. Dagböcker är skrivna livsberättelser av människor som 

kan uppleva hälsa respektive ohälsa och numera skrivs sådana berättelser även genom 

elektronisk media såsom bloggar (Segesten, 2017). 

Urval 
Populationen i studien valdes utifrån personer som skriver bloggar om sitt liv med tarmstomi. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är första steget för att kunna svara på en studies syfte att 

välja vilken population som ska studeras. När populationen är utsedd klargör Olsson och 

Sörensen (2011) att en granskning måste göras för att kontrollera om alla i populationen kan 

undersökas. Därefter måste det definieras vilka inklusionskriterier som populationen behöver 

uppfylla (ibid.). Inklusionskriterierna för denna studie var att bloggarna ska beskriva den egna 

upplevelsen av att leva med en tarmstomi samt att bloggarna skulle vara skrivna på svenska 

för att minska risken för felaktig översättning. För att avgränsa sökningen användes enbart 

bloggar som var skrivna under de senaste tio åren. Bloggarna skulle även vara skrivna av 

vuxna personer vilket enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) innebär personer som är 18 år 

och äldre.  

 

Datainsamlingen  

Insamlingen av data gjordes genom sökningar via www.google.se där sökord relaterade till 

syftet tillämpades i sökmotorn. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att begreppet 

datainsamling omfattar hur och var information insamlas för att svara på ett syfte. Träffarna i 

sökmotorn granskades genom att läsa igenom introduktion till bloggarnas innehåll med fokus 

på att hitta de bloggar som uppfyllde inklusionskriterierna. Datainsamlingen påbörjades 

genom att den första söktermen ”bloggar om tarmstomi” användes i sökmotorn vilket 

resulterade i ungefär 21.300 träffar och bestod av 15 sidor. De tio första sidorna granskades 

genom att läsa rubrikerna på varje enskilt sökresultat. Samtliga alternativ som innefattade 

ordet blogg undersöktes närmare och fem bloggar som ansågs vara relevanta för syftet valdes 

ut. Vid sökning påträffades även Tarm- uro- och stomiförbundets (ILCO) hemsida som även 

den undersöktes närmare. ILCOs hemsida innehöll fem bloggar skrivna av personer med 

tarm- eller urostomi, en av bloggarna handlade om urostomi och exkluderas därför. Av 

resterande fyra bloggar valdes två ut då de ansågs innehålla relevant information. Sökningens 

sista fem sidor undersöktes inte närmare eftersom de bland annat hänvisade till andra 

webbsidor, tidningar och allmän information om stomier. Vid den andra sökningen användes 
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söktermen ”tarmstomi blogg” vilket resulterade i ungefär 48.800 träffar och bestod av 15 

sidor. Dessa 15 sidor granskades på samma vis som vid första sökningen och tre bloggar som 

påträffades valdes att användas. För att öka möjligheten att finna fler bloggar genomfördes 

slutligen en tredje sökning med söktermen “Tarm-stomioperation blogg”, denna sökning 

resulterade  i ungefär 4.150 träffar och bestod av 16 sidor.  Samtliga sidor undersöktes men 

inga nya bloggar påträffades. Efter avslutade sökningar, datainsamling och selektering kunde 

det konstateras att samtliga bloggar var skrivna av kvinnor. Tabell 1 presenterar sökningen av 

bloggar.  

 

Tabell 1. Sökning av bloggar 

Sökmotor  Sökterm Datum Antal 

träffar 

Antal 

Granskade 

sidor  

Antal 

utvalda 

bloggar 

www.google.se  Bloggar om 

tarmstomi  

2018-

01-30 

Ungefär 

21.300 

(15 sidor) 

10 st. 5 st. 

www.google.se Tarmstomi blogg 2018-

02-04 

Ungefär 

48.800 

(15 sidor) 

15 st. 3 st. 

 

www.google.se Tarm-

stomioperation 

blogg 

2018-

02-15 

Ungefär 

4.150 

(16 sidor) 

16 st. 0 st. 

 

Dataanalys 

Studien utgår från en manifest innehållsanalys men innehåller även inslag av latent karaktär. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att den manifesta innehållsanalysen är beskrivande 

och håller sig textnära medan den latenta innehållsanalysen lämnar utrymme för mer tolkning. 

Både manifest och latenta innehållsanalys kräver tolkning men att tolkningen varierar i djup. 

Blogginläggen var inte skrivna på ett akademiskt språk varpå det förelåg behov av viss 

tolkning i samband med dataanalysen. 
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Bloggarna granskades genom att läsa ingressen till vardera bloggen, därefter undersöktes 

bloggarna mer noggrant för att hitta rubriker eller kategorier som handlade om just tarmstomi. 

Vissa av bloggarna hade ett sökfält som kunde utnyttjas för att föras direkt till de blogginlägg 

som specifikt handlade om tarmstomi. Blogginläggen som handlade om tarmstomi kopierades 

till ett Word-dokument för att skapa en god överblick och för att lättare kunna gå tillbaka till 

de meningsenheter som i ett senare skede valdes ut. Blogginläggen som kopierades till Word-

dokumentet lästes igenom flera gånger för att skapa en djupgående förståelse för innehållet. 

Lundman och Graneheim (2017) skriver att texter ska läsas upprepade gånger för att få en 

grundlig förståelse för vad texternas innehåll. Utifrån blogginläggen identifierades 

meningsenheter som svarade på studiesyftet. Meningsenheter är meningar i texterna som är 

relevanta och svarar på syftet. Meningsenheterna kopieras över till ett annat Word-dokument 

varpå de lästes igenom upprepade gånger och diskuterades för att därefter kunna 

kondenseras.. Meningsenheterna kondenserades vilket enligt Lundman och Graneheim (2017) 

innebär att minska antalet ord men behålla textens innebörd. De kondenserade 

meningsenheterna kodades vilket motsvarar en kort sammanfattning av innehållet och består 

av ett eller ett fåtal ord (ibid.). Koderna lästes igenom för att kunna hitta likheter och 

skillnader för att därefter kunna skapa underkategorier av koder med liknande innebörd. 

Slutligen analyserades underkategorierna och diskuterades vidare till kategorier. Analysen 

ledde fram till tre kategorier med tillhörande underkategorier som presenteras i resultatet (se 

även bilaga 1). 

 
 

Etiskt övervägande 

Inför studien har etiskt övervägande gjorts utifrån de fyra etiska principerna. 

Helsingforsdeklaration (2018) är ett internationellt styrdokument som är specifikt för 

forskning som involverar människor. Styrdokumentet utgår bland annat från de fyra etiska 

principerna; autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och rättviseprincipen. I 

studien har ställningstagande gjorts mellan nytta respektive risken för skada. Personerna i 

studien publicerar sina bloggar offentligt så att allmänheten kan ta del av deras berättelser och 

upplevelser, således gör studien inte direkta ingrepp som kan leda till fysisk eller psykisk 

skada, inte skada principen tillämpas också då bloggarnas namn ej nämns i studien. Enligt 

autonomiprincipen ska forskning utföras med respekt för personens självbestämmande. 

Segersten (2017) skriver att personer själv kunna bestämma över sin medverkan i en studie 
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men att information på internet som är tillgänglig för allmänheten kan analyseras och 

användas i ett examensarbete. Då bloggarna är publicerade på internet kan bloggarna 

analyseras och användas i denna litteraturstudie. Om någon typ av medlemskap krävs för att 

få tillgång till det material som finns på internet krävs att samtycke inhämtas från avsändaren 

(ibid.). För åtkomst till bloggarna som används i denna studie krävdes inget medlemskap och 

således inte heller något samtycke. Sammanfattningsvis kan det konstateras att även 

nyttoprincipen tillämpas då studiens fördelar överväger nackdelarna, det är av stor nytta inom 

vården att ha kunskap och förståelse för personers upplevelser av livet med tarmstomi. 

 

Resultat 

Analys av åtta bloggar skrivna av personer med tarmstomi resulterade i tre kategorier; Ett 

begränsat liv, Den förändrade kroppen och Tacksamhet över det nya livet. Vardera kategori 

har tillhörande underkategorier vilka nämns i tabell 2. Resultatet presenteras i textform och 

underkategorierna förstärks med citat ur bloggarna. 

 

Tabell 2. 
 

 

 

Ett begränsat liv

Att känna sig 
begränsad

Besvärligt med 
skötsel och 

förberedelser

Oro för 
okontrollerbart 

läckage och 
ljud

Den förändrade 
kroppen

Att möta sin 
förändrade 

kropp

Relationer - att 
med en 

förändrad kropp 
möta andra

Tacksamhet över 
det nya livet 

Acceptans av 
den nya 

livssituationen

Att återfå 
hälsan och ett 
fungerande liv

Att få stöd
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Ett begränsat liv 

Tarmstomin uppfattas och upplevs som ett funktionshinder som medför begränsningar i livet. 

Personerna med tarmstomi känner konstant rädsla och oro för ljud samt läckage från 

tarmstomin. Risken för läckage leder till ett behov av att alltid ha med sig extra stomimaterial 

samt ombyteskläder när personerna lämnar hemmet. Ibland kan livet med tarmstomi bli så 

pass påfrestande att personerna psykiskt bryter ihop  och upplever både ilska och sorg. 

  

Att känna sig begränsad 

Tarmstomin upplevs som ett funktionshinder som begränsar personerna vid dagliga aktiviteter 

såsom exempelvis arbete och vid bilkörning (Blogg 2; blogg 3 blogg 4; blogg 5; blogg; 6 

blogg 7; blogg 8).  Att tarmstomin inte går att kontrollera medför svårigheter att komma i tid 

till olika sammanhang, oavsett hur mycket planering och förberedelser som görs (Blogg 3). 

Krävande aktiviteter såsom bergsvandring eller camping upplevs besvärligt och personer kan 

känna sig oroliga då de är tvungna att vara uppmärksamma på att inte överanstränga kroppen. 

I samband med denna typ av aktiviteter upplevs även rädsla för komplikationer som 

exempelvis läckage men även kosten innebär en orosfaktor (Blogg 7; blogg 8). Kosten är 

även ett orosmoment och ett hinder i det vardagliga livet då personerna inte vet vad de kan äta 

utan att drabbas av negativa konsekvenser såsom exempelvis magsjuka (Blogg 2; blogg 5). 

Tarmstomin medför även begränsningar då den är i vägen när personerna ska sova då de har 

svårt att hitta en bekväm sovställning. Att bada i badkar upplevs också vara psykisk 

påfrestande då stomipåsen flyter upp till ytan (Blogg 7). 

 

”Resor och möten blir som de blir, hur mycket man än försöker planera. Att 

nästan komma försent är mer än en regel än tvärtom, trotts att jag är en 

punktlig människa.” Blogg 3 (2016, 06 februari) 

 

Besvärligt med skötsel och förberedelser 

Skötseln av tarmstomin upplevs som oangenäm och svår att vänja sig vid. Personerna 

beskriver att stomimaterialet är dyrt och att det är svårt och tungt att transportera hem det 

material som beställts (Blogg 2; blogg 7). Beträffande stomimaterial upplevs det även vara 

besvärligt att behöva ha med sig en stor stomiväska i samband med längre utflykter eller 
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resor. Personerna upplever därför att det är viktigt att vara väl förberedd med en mindre 

stomiväska nära till hands om det blir aktuellt att byta stomipåse (Blogg 2; Blogg 3; Blogg 5; 

Blogg 7). Toalettbesök och skötsel av tarmstomin utanför hemmet upplevs vara ansträngande 

och komplicerat eftersom det är svårt att hitta toaletter som är anpassade för personer med 

tarmstomi. Toalettbesök och skötseln är särskilt påfrestande vid utflykter då toaletterna kan 

vara ohygieniska, ha dåligt utrymme och i vissa även sakna vatten nära till hands (Blogg 7; 

Blogg 3). 

 

” Toalettbesök i affärer och annat kan verkligen ställa till det, väl inne behövs 

en krok för att hänga väskan…I det lilla utrymme som finns ska man plocka av 

sig och krångla fram sina stomigrejer. Samtidigt som det ivrigt stressas på 

bakom dörren.” Blogg 3 (2016, 6 februari) 

  

Oro för okontrollerbart läckage och ljud 

Personerna upplever en konstant rädsla och oro för att tarmstomin ska läcka i samband med 

sociala sammanhang och aktiviteter såsom exempelvis vid resor eller på arbetsplatsen. Detta 

är ett stort praktiskt problem som påverkar vardagslivet och läckage leder till känslan av 

förnedring (Blogg 1; blogg 4 Blogg 7). Utöver oro och rädsla framkommer det att läckage 

även kan leda till sömnbesvär då personerna behöver hantera läckage som sker under natten, 

detta kan leda till trötthet och irritation dagen efter (Blogg 7). 

 

“Är livrädd att påsen skall börja läka medan jag är på jobbet, Men peppar 

peppar så har det gått bra men det har varit nära flera gånger.” Blogg 7 (2017, 

03 oktober) 

 

Obehag kan upplevas då tarmstomin framkallar okontrollerbart ljud. Ljuden kan uppstå vid 

olämpliga tillfällen vilket leder till att personerna känner oro inför diverse sociala 

sammanhang (Blogg 1; Blogg 5). Det beskrivs påfrestande och irriterande att tarmstomin utan 

förvarning framkallar ljud exempelvis när en person sitter på föreläsning. Detta låter dock ofta 

enbart som att magen kurrar (Blogg 5). Den ständiga oron för ljud från tarmstomin resulterar i 

ett behov av att på olika sätt försöka dämpa de eventuella ljuden, detta kan upplevas tröttsamt 

(Blogg 1). 
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”Stomin kan väsa, kvida, bubbla och prutta – vrålhögt till och med jama… och 

jag har ingen som helst möjlighet att styra vad som händer.” Blogg 5 (2013, 21 

februari) 

 

Den förändrade kroppen 

Den förändrade kroppen upplevs inledningsvis vara svår att möta men att personerna vänjer 

successivt. Negativa reaktioner från andra i omgivningen beträffande den förändrade kroppen 

påverkar personernas psykiska mående. Familj och andra i nära relation till personerna kan 

däremot ha en positiv inställning till den förändrade kroppen. 

  

Att möta sin förändrade kropp 

Resultatet påvisar att det föreligger svårigheter att möta sin förändrade kropp och vänja sig 

vid kroppen efter att ha erhållit tarmstomi. Det beskrivs som en chockartad upplevelse att för 

första gången se sin tarmstomi och att därmed inte känna igen sig själv – något de inte var 

förberedda på (Blogg 6; Blogg 7). 

 

Det psykiska måendet påverkas till det sämre av den förändrade kroppen, detta grundar sig i 

känslan av att annorlunda och inte se ut som alla andra (Blogg 5; Blogg 6; Blogg 7). Att inte 

se ut som alla andra är ett faktum som oroar viss medan andra accepterar kroppen trots 

förändringen (Blogg 2; Blogg 5; Blogg 6; Blogg 7). Det är till en början svårt för personerna 

att föreställa sig att någonsin kunna vänja sig vid den nya spegelbilden vilket upplevs oroande 

(Blogg 6; Blogg 7). Att få tarmstomi upplevs overkligt, som en mardröm och en önskan finns 

om att kunna se sig själv i spegeln utan stomipåsen. Trots önskan om en kropp utan stomipåse 

finns det hopp om att kunna vänja sig vid den förändrade kroppen (Blogg 6). 

 

”Jag undrar om jag någonsin kommer vänja mig vid min nya spegelbild” Blogg 

6 (2016, 12 december)  

 

Relationer - att med en förändrad kropp möta andra  
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Att möta andra människor med den förändrade kroppen upplevs besvärligt eftersom andra kan 

stanna upp, stirra och nedlåtande kommentera utseendet. Det upplevs obekvämt att visa sig 

offentligt i badkläder och personerna upplever en rädsla för att betraktas som ofräscha och 

äckliga med sin stomipåse (Blogg 1; Blogg 2; Blogg 5; Blogg 6; Blogg 7; Blogg 8). Flera 

personer upplever möten med andra människor där de indiskret kommenterar stomipåsen i 

tron om att det inte märks (Blogg 1; Blogg 5; Blogg 6; Blogg 7; Blogg 8). Dessa nedlåtande 

kommentarer lämnas även på internet (Blogg 2). Vissa av personerna upplever att bekanta 

tycker synd om dem med anledning av tarmstomin vilket leder till att de känner sig 

annorlunda och särbehandlade (Blogg 2 ; Blogg 8). Det upplevs obekvämt att duscha inför 

andra och väljer också att byta kläder och stomipåse på toaletten, detta för att undvika 

frågande blickar (Blogg 8). Vissa personer upplever oro för andras reaktion och väljer därför 

att inhandla nya kläder som kan dölja tarmstomin. På så vis kan personerna undvika 

uppmärksamhet (Blogg 2; Blogg 7). Vissa personer upplever att de ej fått negativa eller 

avvisande reaktioner av varken långvarig eller tillfällig partner (Blogg 2; Blogg 8). 

 

”När jag gått på stranden har nästan varenda människa stannat upp, stirrat, 

följt med blicken och trott att de varit så diskreta… hör man hur de börjar 

diskutera vad det där egentligen var för något” Blogg 5 (2013, 19 juli). 

 

Tacksamhet över det nya livet 

Att lära sig acceptera livet med tarmstomi beskriver personerna som en viktig del i 

utvecklingen för att kunna återfå ett välbefinnande. Trots att personer beskriver att 

tarmstomin bidrar till rädsla, oro, påfrestning och irritation  leder tarmstomin till en förbättrad 

hälsa. Samtidigt som personer upplever glädje över den förbättrade hälsan känner de även 

tacksamhet över att få vara vid liv. 

 

Acceptans av den nya livssituationen 

Trots att personerna med tarmstomi upplever problem med exempelvis läckage, ljud och det 

förändrade utseendet försöker de anpassa sig till den nya livssituationen (Blogg 1; blogg 3; 

blogg 5; blogg 6; blogg 7). Livet med tarmstomi upplevs besvärligt men personerna beskriver 

att de lär sig acceptera den nya livssituationen och att gå vidare med livet (Blogg 3; blogg 7). 
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Livet är inte över för att livssituationen förändras och det är viktigt att lära sig acceptera 

situationen och göra det bästa utav den (Blogg 5). 

 

”Självklart skulle det vara skönt att klara sig utan den (tarmstomin), men det är 

inte så mycket att göra åt. Det är gäller att acceptera och göra det bästa av 

situationen”. Blogg 5 (2013, 12 november) 

  

Personerna med tarmstomi lär sig att acceptera den nya livssituationen väljer att visa upp 

stomipåsen utan att skämmas. Personerna döljer inte sin tarmstomi offentligt utan visar upp 

den vid exempelvis badplatser eller genom att lägga ut bilder på sociala medier (Blogg 1; 

Blogg 2; Blogg 5; Blogg 8). Personerna känner att de själva inte har valt att drabbas av 

sjukdomen och vägrar därmed också att skämmas eller dölja spåren som lämnats efter (Blogg 

1). I de fall där tarmstomin sitter lite högre upp på magen är det svårare att dölja stomipåsen 

när exempelvis bikini bärs. En person bestämmer sig för acceptera situationen och ignorera 

faktumet att stomipåsen syns (Blogg 1) och en annan person känner att det inte bör betraktas 

som märkvärdigt att stomipåsen är synlig i samband med exempelvis dans (Blogg 8). 

Uppfattningen av att ha varit med om något tufft och kämpat för att överleva leder till viljan 

att visa upp stomipåsen. De som accepterar tarmstomin och inte skäms utan istället känner 

stolthet visar gärna upp tarmstomin trots medvetenhet om att andra uppfattar den som 

främmande och obehaglig (Blogg 2; Blogg 5). 

  

Att återfå hälsan och ett fungerande liv 

Vardagslivet med tarmstomi upplevs inte enbart som ett hinder. Personerna upplever även att 

tarmstomin fungerar utan större komplikationer (Blogg 2; blogg 4; blogg 5; blogg 6; blogg 8). 

Rädsla och oro för komplikationer med tarmstomin har upplevts inför resor och andra 

aktiviteter.  Däremot har det senare visats sig att tarmstomin inte har utgjort ett hinder eller 

begräning utan att det är möjligt att fortsätta att leva och uppleva nya aktiviteter på samma 

sätt som innan tarmstomin (Blogg 2; blogg 5; blogg 8). 

 

”Med påsen (tarmstomin) har jag gjort precis det jag har känt för och den har 

inte hindrat mig ett dugg, jag hoppas att alla med stomin eller någon annan 

sjukdom ska få känna så!” Blogg 5 (2015, 20 oktober) 
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Känslan av tacksamhet infnner sig gentemot tarmstomin då den upplevs vara räddningen på 

livet (Blogg 1; blogg 2; blogg 5; blogg 6; blogg 7). Tacksamhet och glädje upplevs trots 

besvikelsen över att kroppen inte har kunnat hålla sig frisk. Tarmoperationen har resulterat i 

att personerna kan fortsätta leva  (Blogg 2; blogg 5) och tarmstomin upplevs ha medfört ett 

förbättrat välmående (Blogg 1; blogg 2; blogg 5; blogg 6; blogg 7). Tarmstomin har 

möjliggjort mer tid med familjen (Blogg 2), minskad smärta från tidigare sjukdomar och 

möjligheten att äta mat som tidigare inte har kunnat avnjutas (Blogg 6). Tarmstomin upplevs 

inte vara en tragedi utan ses som en vinst, en befrielse och ett bidrag till en fungerande kropp 

(Blogg 2). 

 

”Påsen på magen är väl ingen direkt någon dröm. Men jag måste säga att jag 

på ett sätt hade ett drömläge, jag var så otroligt sjuk och allt var bättre än det 

som var, om en påse på magen räddar mitt liv och får mig att må bra så är det 

på många sätt ett glädjande besked ” Blogg 2 (2012, 30 oktober) 

 

Att få stöd  

Personerna upplever att de är nöjda med stödet de får av både sjuksköterska och andra 

människor i omgivningen (Blogg 2; Blogg 5; Blogg 7). Det upplevs vara både tryggt och 

positivt att få komma på återbesök för uppföljning. Känslan av tacksamhet infinner sig när 

personerna får möjlighet att träffa en och samma sjuksköterska under uppföljningsperioden. 

Personerna upplever att vårdpersonalen har förståelse för deras situation, visar omtanke och 

erbjuder stöd (Blogg 5; Blogg 7). Stöd visas också från andra i omgivningen och anhöriga 

genom kommentarer om mod och positivitet trots de svårigheter som medföljer en tarmstomi. 

Omgivningen och anhöriga anser att det är modigt att våga berätta om tarmstomin och visa 

upp den. De positiva kommentarerna uppskattas och upplevs både glädjande och 

uppmuntrande (Blogg 2). 

 

”Är så tacksam för min kontakt i Göteborg, har valt att stanna kvar där. En 

sköterska som faktiskt bryr sig och finns till i alla lägen, hittar man inte överallt. 

Tack för den”. Blogg 5 (2016, 4 mars). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Grundtanken med studien var att genomföra en intervjustudie men vid närmare eftertanke 

bedömdes det dock ej vara aktuellt då en denna typ av studie kan störa verksamheterna inom 

hälso- och sjukvården. För att undvika att störa verksamheter beskriver Olsson och Sörensen 

(2011) att det kan vara mer lämpligt att genomföra en litteraturstudie vid examensarbete. 

Detta är anledningen till att en kvalitativ litteraturstudie baserad på en granskning av bloggar 

valdes att användas för att belysa vuxna personers upplevelser av livet med tarmstomi. 

 

En persons skrivna berättelser eller texter kan vara användbara inom den kvalitativa 

forskningen då den utgår ifrån den egna upplevelsen av exempelvis en förändring i livet 

(Olsson och Sörensen, 2011). Bloggar består av berättelser som är skrivna av personer som 

kan uppleva hälsa/ohälsa och/eller vård och baseras på personernas livsvärld (Dahlborg –

Lyckhage, 2017). Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan forskning av en persons livsvärld 

möjliggöra fördjupning i en persons upplevelser, exempelvis beträffande livet med tarmstomi.  

Då studien baseras på just bloggar förstärks möjligheten att öka förståelsen och kunskapen om 

personernas specifika och subjektiva upplevelser av att leva med tarmstomi. Att texterna i 

bloggarna är direkt skriva av personer som har tarmstomi innebär att källorna är pålitliga och 

att stärker trovärdigheten i resultatet. En nackdel med att använda sig av bloggar är dock att 

det ej lämnar utrymme för följdfrågor eller vidareutveckling av de skrivna berättelserna. 

 

Valet gjordes att enbart använda bloggar skrivna på svenska för att undvika tolkning vid 

översättning och således användes enbart svenska söktermer. Avgränsningar gällande 

inklusion och exklusion utfördes inte eftersom denna funktion inte existerar i sökmotorn på 

samma sätt som vid exempelvis PubMed och CINAHL. Att inklusion och exklusion ej 

tillämpades vid sökning kan ha resulterat i att enbart bloggar skrivna av kvinnor påträffades.  

 

Med anledning av att enbart bloggar skrivna av kvinnor påträffades utgår resultatet ifrån just 

kvinnors upplevelser, detta påverkar dock ej syftet med studien då fokus är vuxna personers 

upplevelser utan hänsyn till könsskillnader. Trots att studien ej inkluderar bloggar skrivna av 

både män och kvinnor anses källorna tillförlitliga. Avsikten var ej att utföra en komparativ 

studie mellan män och kvinnor. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det eventuellt kan 
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förekomma både likheter och skillnader mellan hur män respektive kvinnor upplever livet 

med tarmstomi. 

 

När en studien utförs utifrån en manifest innehållsanalys måste författarna hålla sig till det 

som är synligt och de uppenbara delarna i texten. Författarna får därmed inte göra egna 

tolkningar av datan då detta då kan klassas som en latent innehållsanalys (Olsson och 

Sörensen, 2011). Analysen i denna studie genomfördes i enlighet med Graneheim och 

Lundmans (2004) definition av manifest innehållsanalys där texterna noggrant analyseras och 

håller sig textnära. Viss komplikation uppstod dock i samband med kondenseringen då det var 

svårt att hålla sig textnära. Svårigheterna uppstod eftersom bloggarna delvis var otydliga och 

språket oakademiskt samtidigt som det förekom allmänna språkbrister. Detta resulterade i 

stort tolkningsutrymme som gjorde det nödvändigt att använda sig av latenta inslag i studien. 

 

Det var tidskrävande för författarna att finna lämpliga underkategorier samt kategorier. Det 

var dock fördelaktigt att vara två författare då det möjliggjorde diskussion kring materialet. På 

så vis underlättades bearbetningen vid kondensering och kategorisering samt framställning av 

resultatet. Det var även fördelaktigt att ha tillgång till en handledare som kunde delta i 

diskussioner och utgöra ett stöd under analysprocessen. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att personerna som har skrivit bloggarna upplever att deras liv 

påverkas av flera olika faktorer som begränsar deras dagliga aktiviteter som exempelvis i 

arbetet och vid resor. Personerna upplever också den förändrade kroppen som något negativt 

vilket har visat sig orsaka svårigheter avseende att vistas i sociala sammanhang. Svårigheterna 

grundar sig i rädsla och oro för hur allmänheten ska reagera på tarmstomin. Det framgår även 

att personerna tidigare har lidit av svåra sjukdomar som har haft en negativ inverkan på deras 

liv. Konsekvenserna av de tidigare sjukdomarna har motverkats genom tarmstomin och 

upplevs därför vara räddningen på livet. 

 

Personerna med tarmstomi upplevde oro för okontrollerbart läckage och ljud särskilt i 

samband med sociala sammanhang. I studien framkom det att läckage orsakas av olika 

faktorer som exempelvis fästet av stomiplattan, fel material och höga flöden. Claessens, et al 

(2015) beskriver också att läckage kan orsakas av att personer utför olika aktiviteter som leder 
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till att stomiplattan lossnar. Trots att bloggstudien inte beskriver ifall oron skiljer sig åt mellan 

personer med olika typer av tarmstomier framgår det av Claessens, et al (2015) att personer 

som har en ileostomi upplever större oro över läckage än personer med en kolostomi, detta på 

grund av högre flöde. I bloggstudien framgår det att tarmstomin medför begränsningar i 

personernas vardagliga aktiviteter delvis på grund av den konstanta oron för läckage. Oron för 

läckage vid längre resor eller utflykter har visat sig leda till att personerna måste vara väl 

förberedda med stomimaterial vilket upplevs vara besvärligt. Brown (2017) och Claessens, et 

al (2015) styrker att läckage kan leda till att personer upplever att deras dagliga aktiviteter 

begränsas på grund av den konstanta upplevelsen av oro. I bloggstudien framkom det att byte 

av stomipåse i samband med utflykter medförde svårigheter på grund av ohygienisk miljö och 

utrymmen som ej var anpassade efter personer med tarmstomi. Notter och Chalmers (2012) 

styrker att personer med tarmstomi kan uppleva att toaletter i utemiljöer inte är anpassade för 

att kunna byta stomipåse. Personerna känner att det är besvärligt, tidskrävande och drar till sig 

uppmärksamhet från vänner och familj varpå de väljer att vänta med att byta stomipåsen tills 

de kommer hem. För att kunna återfå livskvalité måste personerna med tarmstomi återgå till 

sina normala dagliga rutiner. I bloggstudiens resultat framkom det dock att personerna med 

tarmstomi kan uppleva svårigheter med att återgå till arbete som kräver fysisk ansträngning, 

resor och utflykter eller andra aktiviteter med anledning av oron för läckage. Brown (2017) 

beskriver att de praktiska problem som tarmstomin medför kan leda till att personer upplever 

känslor av förödmjukelse, ångest och förlorad kontroll över sin kropp. Flensner (2014) skriver 

att när en person genomgår en förändring i vardagen kan det komma att påverka personens 

hela syn på livsvärlden. Varje person upplever sin situation utifrån ett eget perspektiv, därför 

är det viktigt för sjuksköterskor att undersöka personens relation till tarmstomin och hur de 

praktiska svårigheterna påverkar personens egna upplevelse. På så vis kan en djupare 

förståelse för patientens mående skapas.  

 

Resultatet påvisade även att personerna med tarmstomi upplevde den förändrade kroppen som 

svår att vänja sig vid och den drog till sig negativ uppmärksamhet från omgivningen. Att den 

förändrade kroppen resulterar i dåligt psykiskt mående kan även styrkas genom andra 

vetenskapliga artiklar. Taylor (2015) beskriver hur tarmstomin påverkar både utseendet på 

kroppen och kroppens funktionalitet. Vidare framgår det att patienter ofta känner avsky och 

blir bedrövade när de ser sin tarmstomi för första gången vilket kan bekräftas av både Thorpe 

et al., (2009) och Ang et al., (2013). Thorpe et al., (2009) skriver i sin studie att patienter med 

tarmstomi bland annat kan uppleva känslor av självhat och minskad självrespekt. Två andra 
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studier visar att kvinnor kände förlust av självkänsla eller lägre självkänsla med anledning av 

tarmstomi (Rodrigues Cardoso et al., 2015 och Ang et al., 2013). Det är vanligt att känslan av 

att inte vara tillfreds med sin kropp fortsätter, delvis med anledning av att flödet av avföring 

ej kan kontrolleras. Trots att tarmstomin döljs av kläder och inte är direkt synlig för 

allmänheten kan patienter vara av uppfattningen att tarmstomin är uppenbar för andra (Taylor, 

2015). I bloggstudiens resultat framgick det att omgivningens uppmärksamhet riktades mot 

kroppen och tarmstomin vilket upplevdes obehagligt. Uppmärksamheten från omgivningen 

resulterade i att personer ville dölja sin tarmstomi både för sig själva och andra. Vissa av 

personerna valde till och med att inhandla nya kläder för att kunna dölja tarmstomin. 

Rodrigues Cardoso et al., (2015) beskriver att rädslan för att inte bli accepterade på grund av 

den förändrade kroppen i vissa fall har gått så långt att personer med tarmstomi har isolerat 

sig. Personer ser ofta stomioperationen som ett fysiskt hot mot deras kroppsintegritet. (Ang et 

al., 2013). Kroppen är central i en persons liv och utan kroppen existerar inte ens värld. Det är 

kring kroppen allting kretsar och varje förändring i kroppen orsakar en förändring i personens 

liv och värld. En förändring blir tydlig när en person drabbas av svår skada, långvarig 

sjukdom eller annat lidande. En sådan förändring påverkar inte bara kroppen utan hela ens 

existens på ett eller annat sätt (Dahlberg & Segesten, 2010) 

 

Personerna i bloggstudien anpassar sig till livet med tarmstomi och accepterar den nya 

livssituationen trots de fysiska och psykiska påfrestningar som uppstår i den nya livsvärlden. 

Trots de begränsningar som medförs av livet med tarmstomi fortsätter personerna att leva sina 

liv efter bästa förmåga. Resultatet i bloggstudien stämmer överens med Dahlbergs (2014) 

livsvärldsteori. Livsvärlden omfattar alltifrån hälsa och välbefinnande till sjukdom och 

lidande. I livsvärldsteorin beskrivs det att en person behöver finna balans i livet för att kunna 

öka sitt välbefinnande. Balans i livet kan även leda till ökad självkännedom om de egna 

styrkorna och svagheterna. Bloggstudiens resultat visar att personerna har valt att vända den 

negativa upplevelsen av livet med tarmstomi till tacksamhet och upplever tarmstomin som 

räddningen på livet. Även Hernán Ferreira Umpiérrez (2013) redogör för att personer med 

tarmstomi upplever att det viktigt att anpassa sig till den nya livssituationen genom att 

använda sina inre resurser.  

Personerna bloggstudien värdesätter det stöd de får av vårdpersonal och uppskattar den 

omtanke samt förståelse som visas. Det uppskattas även att få träffa en och samma 

sjuksköterska under uppföljningsperioden. Dahlberg och Segesten (2014) beskriver vikten av 
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att ha livsvärlden som grund i vården för att på så vis kunna hjälpa patienten att förbättra 

relationen mellan sårbarhet och frihet liksom att finna balans mellan rörelse och vila. 

Slutsats 

Studien beskriver vuxna personers upplevelser av att leva med tarmstomi. Personerna med 

tarmstomi upplever svårigheter i vardagen som innebär begränsningar i livet. 

Begränsningarna kan hänföras till fysiska, psykiska, sociala och praktiska faktorer såsom 

exempelvis läckage, rädsla och oro för hur personerna ska uppfattas av omgivningen och 

behovet av att behöva ha med sig mycket stomimaterial vid resor. Trots svårigheter och 

negativa reaktioner från omgivningen har personerna lärt sig att acceptera och förhålla sig till 

livet med tarmstomi. Personerna väljer att visa upp tarmstomin utan att skämmas för att 

symbolisera att de har genomgått någonting utmärkande i livet. Även om livet med tarmstomi 

innebär en omfattande livsförändring visar personerna uppskattning och tacksamhet. De är 

tacksamma över att vara vid liv och befrias från smärta men även över att kunna ha ett 

fungerande liv med tarmstomin. Vissa av personerna försöker leva ett så normalt liv som 

möjligt och fortsätter att resa och delta vid olika aktiviteter utan att låta sig begränsas av 

tarmstomin. Personernas upplevelser kan kopplas till livsvärldsteorin som beskriver att 

upplevelser är unika för varje person och att samma situation kan upplevas på olika sätt av 

olika personer. Det är viktigt att sjuksköterskor har förståelse och kännedom om livsvärlden 

för att på så vis kunna förhålla sig och bemöta personerna så väl som möjligt. 

  

Då bloggstudiens resultat baseras på kvinnors upplevelser vore det intressant med vidare 

forskning inom området för att studera mäns upplever av att leva med tarmstomi. Det vore 

även intressant att studera eventuella skillnader mellan män och kvinnors upplevelser samt 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda och stödja personer med tarmstomi. 

 

Självständighet 
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framställdes av båda författarna gemensamt, båda författarna har deltagit aktivt och har haft 
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Bilaga 1. Analys av meningsenheter 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
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Detta är VERKLIGEN ett 
handikapp om något, genom 
att man är begränsad i sitt liv 
och man är hela tiden 
beroende av att ha tomma 
"påsar" med sig och 
ombyteskläder om det skulle 
ske någon olycka. 
 

Det är ett handikapp. 
Man är begränsad i sitt 
liv och man är 
beroende av tomma 
påsar och 
ombyteskläder. 

Det är ett 
funktionshinder. 

Att känna sig 
begränsad. 
  

Tänk om jag får stopp i 
tarmen, tänk om jag blir 
magsjuk, tänk om stomin 
prolapsar eftersom kroppen är 
ovan vid sån här hård 
vandring. 
 

Tänk om jag får stopp, 
blir magsjuk eller 
magen prolapsar vid 
hård vandring. 

Tänk om jag blir 
magsjuk. 

Att känna sig 
begränsad. 
  

Resor och möten blir som de 
blir, hur mycket man än 
försöker planera. 
Att nästan komma för sent är 
mer än regel än tvärtom, trots 
att jag är en punktlig 
människa. 
 

Att nästan komma 
försent till resor och 
möten är mer regel än 
tvärtom, trots att jag är 
punktlig 

Vanligt att nästan 
komma försent. 

Att känna sig 
begränsad. 

Ett 
begränsat 
liv. 

 

Jag har varit lite orolig hur 
det ska gå att köra bil, genom 
att säkerthetsbältet går rakt 
över stomipåsen på min 
mage. När jag åker så kan jag 
hålla undan bältet, men när 
jag kör. 

Jag har varit orolig hur 
det ska gå att köra bil. 
Säkerhetsbältet går 
rakt över stomipåsen. 

Oro över att 
stomin ska vara i 
vägen.  

Att känna sig 
begränsad. 

 

Är så otroligt less på min 
stomipåse just nu....så oerhört 
less så ni inte kan ana. Jag 
saknar att kunna ligga på 
mage och kunna ta ett 
avslappnande bad i badkaret.

Är så oerhört (less) 
trött på min stomipåse 
just nu. Saknar att 
kunna ligga på magen 
och ta ett bad. 

Trött att 
stomipåsen är i 
vägen. 
 

Att känna sig 
begränsad. 
 

 

 
 

Bilaga 2. Sammanställning av använda bloggar. 
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Blogg Kön / 
Ålder 

Typ av 
tarmstomi 

Publicering Sammanfattning 

1 Kvinna, 
44 år  
 

Tunntarmsstomi 
(Ileostomi)  
 

Januari 
2013 - 
Aktiv  
 

Kvinnan skriver om sitt liv med tarmstomi och även 
hennes liv med cancer i tarmarna. Avsikten med att skriva 
bloggen är att dela med sig av sina erfarenheter till vänner 
och familj. 
https://inteytterliggareenbloggomcancer.wordpress.com/ 

2 Kvinna, 
30 år 
 

Tunntarmsstomi 
(Ileostomi)  
 

Februari 
2011 - 
Aktiv 
 

Kvinnan startade bloggen för att skriva om mode men det 
slutade med att skriva om sin kronisk tarmsjukdom som 
lede till tarmstomi.  
 http://stinastil.se/category/personligt/livet-som-sjukling/ 

3 Kvinna, 
48 år 

Tarmstomi 
(Specificeras inte 
om det är 
ileostomi eller 
kolostomi) 

Augusti 
2014 - 
Aktiv 

Kvinnan skriver intresset för botanik och livet med sin 
tarmstomi. 
http://paulataxen.blogg.se/2016/february/att-ha-stomi-hur-
ar-det-da.html 

4 Kvinna, 
32 
  
 

Tarmstomi 
(Specificeras inte 
om det är 
ileostomi eller 
kolostomi) 

December 
2011 – 
februari 
2015 
 

Kvinnan med Crohns tarmsjukdom och tarmstomi. Hon 
skriver om sina erfarenheter, ger tips och råd för att kunna 
hjälpa andra som befinner sig i samma situation. 
 http://miiiachrons.blogg.se/ 

5 Kvinna, 
22 
 

Tunntarmsstomi 
(Ileostomi)  
 

Februari 
2012 - 
Aktiv 
 

Kvinnan skriver om sina vardagar och livet med 
tarmstomi (Gunnar). Hon reser och  läser till civilekonom. 
Avsikten med bloggen är att visa andra som lever under 
liknande omständigheter att det går att leva med 
tarmstomin utan att begränsa sig själv.  
 http://matildaahdrian.blogg.se/category/stomi-pase-pa-
magen.html 

6 Kvinna, 
25 
 

Tunntarmsstomi 
(Ileostomi)  
 

September 
2010 - 
Aktiv 
 

Kvinnan skriver om sina intresse om renovering av hus, 
om hennes dotter och livet med tarmstomi (Rune).  
 http://gabriellaatoresson.blogg.se/ 

7 Kvinna, 
50 år  
 

Tjocktarmsstomi 
(Kolostomi) 
 

Februari 
2009 – 
Aktiv 
 

Kvinnan skriver lite allmänt om sitt liv och beskriver även 
hennes upplevelse av att leva med en kolostomi. 
http://doggarnas.blogg.se/category/tarmoperation-
stomi.html 

8 Kvinna, 
23 år 
 

Tjocktarmsstomi 
(Kolostomi) 
 

Mars 2012 - 
Aktiv 
 

Kvinnans syfte att skriva bloggen är att beskriva hennes 
liv med tarmstomi och för att visa andra att en tarmstomi 
inte bör vara en begränsning i livet.  
 http://skrattaridag.blogg.se/   

 


